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ي بالحاضر بالمستقبل هو ......  -1
 احد االنشطة االقتصادية الذي يربط الماضر

 التجارة السياحة الصناعة الزراعة

فيه او العالج او االستفادة العلمية يسمي  -2  ..... السفر ألغراض مختلفة منها التر

 السياحة النقل الهجرة التعدين

 الشخص الذي ينتقل من مكان اقامته االصلي بغرض السياحة هو ....  -3

 العامل المهاجر السائح المسافر

ي مرص عدا .....   -4
ر
 كل مما يلي مقومات طبيعية للسياحة ف

 االمن واالمان الطبيعة الخالبة المناخ المعتدل الموقع

ي مرص ..... من العوامل  -5
ر
 الطبيعية للسياحة ف

 وسائل النقل االمن واالمان االثار التاريخية الطبيعة الخالبة

ي مرص .....  -6
ر
ية للسياحة ف  من العوامل البشر

 الطبيعة الخالبة المناخ المعتدل المنشآت السياحية الموقع

 تطل مرص علي البحر المتوسط من جهة ...... واالحمر من جهة ......  -7

ق -الشمال  ق -الجنوب الغرب -الشمال  الشر  الغرب –الجنوب  الشر

ر من كل دول العالم بسبب .....  -8  القبال السائحي 
ً
 جذابا

ً
 حضاريا

ً
 اصبحت مرص مركزا

ر  المواصالت و االتصاالت المناخ المعتدل  الطبيعة الخالبة الموقع الممت 

ي  -9
ر
ر مناخ مرص بصفة عامة باالعتدال خاصة ف  فصل ..... يتمت 

 الخريف الشتاء الربيع الصيف

ر السياح من دول العالم خاصة من المناطق .......  -10  ادي مناخ مرص المعتدل الي جذب ماليي 

 الباردة الحارة الدفيئة المعتدلة
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ي السياح الي  -11
 مرص لالستمتاع بالدفء والشمس خاصة من دول .....  يأتر

اليا اوروبا افريقيا اسيا  استر

ي ....... مناطق مرص  -12
ر
ي تنتشر ف

ر مرص بالمناطق ذات المناظر الطبيعية الخالبة والتر  تتمت 

 كل معظم بعض جزء

ي وانتشار الواحات  -13
ر بجمال مناظرها وهوائها النقر ي تتمت 

 والمحميات هي المناطق ...... المناطق التر

 الصناعية الزراعية الساحلية الصحراوية والجبلية

ي المناطق الزراعية وجود ......  -14
ر
ر ف  مما يسعد السائحي 

 الواحات المحميات النيل والحقول الزراعية السواحل والبحار

 من المناطق الساحلية ذات الطبيعة الخالبة .........  -15

اء المحميات االحمر والمتوسط سواحل البحرين  الجبال الحقول الخرصر

ي مرص –المراجعة العامة الشاملة للدرس األول ) جغرافيا ( 
ر
مقومات الجذب السياحي ف  
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ر بشواطئها الرملية الجميلة المشمسة سواحل .....  -16 ي تتمت 
 السواحل التر

ة ناض نهر النيل البحر المتوسط البحر االحمر  بحت 

ر  -17 ي تتمت 
 بانتشار الشعاب المرجانية واالسماك الملونة سواحل ..... السواحل التر

ة ناض نهر النيل البحر المتوسط االحمرالبحر   بحت 

ي تتمتع بالمناظر الجميلة والمناخ المعتدل .....  -18
 من المناطق السياحية التر

 كل ماسبق كورنيش النيل محمية رأس محمد عيون واحة سيوة

 مدينة تعد متحف مفتوح ومركز لالثار الفرعونية مدينة ....  -19

 الغردقة االقرص االسكندرية القاهرة

ي .....  – 20
ي تتمتع بالشواطئ الجميلة مدينتر

 من المدن التر

م الشيخ وسوهاج االسكندرية واسيوط م الشيخ واالسكندرية شر  قنا والمنيا شر

ي مركز االثار اليونانية والرومانية مدينة .....  -21
 المدينة التر

م الشيخ االقرص االسكندرية القاهرة   شر

 الرومانية باالسكندرية .... من االثار  -22

ي  دير سانت كاترين معبد االقرص االهرامات
 المشح الروماتر

 الكنائس واالديرة تعد من االثار ......  -23

 االسالمية القبطية  اليونانية والرومانية  الفرعونية
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ي سيناء ....  -24
ر
 من اشهر االثار القبطية ف

 اديرة وادي النطرون دير المحرق دير سانت كاترين الكنيسة المعلقة

يف من االثار ......  -25   يعد المساجد االسالمية مثل الجامع االزهر الشر

 االسالمية القبطية الرومانية الفرعونية

ي مدينة ....  -26
ر
 يوجد الجامع االزهر ف

م الشيخ االقرص االسكندرية القاهرة  شر

 يشعر السائح باالمن علي نفسه وماله واشته بسبب انخفاض معدل ....  -27

 االمية العدالة الجريمة البطالة

 لتسهيل وصول السائح الي مرص والمناطق السياحية البد من توافر .....  -28

 االثار التاريخية المنشآت السياحية وسائل المواصالت وسائل االتصاالت

ي مرص ....  -29
ر
 من وسائل المواصالت ف

ية ي  السكك الحديدية الطرق التر
 كل ماسبق المطارات والمواتر

ي ويعد صورة حضارية لمرص مطار .....  -30 ي تربط مرص بالعالم الخارحر
 من اهم المطارات التر

 االقرص االسكندرية برج العرب الدولي  القاهرة
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ي محمد صلي هللا عليه وسلم –(  تاريــــخمة الشاملة للدرس األول ) المراجعة العا ة النتر ست   

ي عام  -1
ر
 العرب بعام ...... مالمعروف عن  570ولد سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم ف

 الجماعة اليش الفيل الحزن

ي .....  -2
ر
 ولد سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم ف

ب مكة  خيتر  الطائف يتر

ي سن ......  -3
ر
 بعث هللا سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم وهو ف

ين ر  العشر ر  الثالثي  ر  االربعي   الخمسي 

ر قومه  -4  بــــ ..... لقب سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم بي 

يف العفيف الشجاع العظيم الجواد الكريم ر  الشر  الصادق االمي 

ر قومه .....  -5 ة بي  ي تجنبها الرسول وكانت منتشر
 من العادات السيئة التر

ر  ب الخمر ولعب الميش التدخي   السب القتل شر

ي غار ....   -6
ر
ي شهرا كامال ليتعبد ف

 كان الرسول يقضر

 حراء احد الصفا ثور

ي مرص ..... من وسائل  -31
ر
 االتصاالت ف

نت الفاكس التليفون  كل ماسبق االنتر

 لسهولة اتصال السائح بوطنه واهله البد من توافر .....  -32

 االثار التاريخية المنشآت السياحية وسائل المواصالت وسائل االتصاالت

ر البد من توافر .....  -33 فيه للسائحي 
 لتوفت  سبل الراحة والتر

 االثار التاريخية المنشآت السياحية وسائل المواصالت االتصاالتوسائل 

ي تشجع الدولة علي زيادتها .....  -34
 من المنشآت السياحية التر

كات السياحية القري السياحية الفنادق  كل ماسبق الشر

ي مرص علي ....  -35
ر
 تنتشر الفنادق الفاخرة والقري السياحية ف

 المناطق الزراعية الواحات الدلتا السواحل المرصية

 عادات وتقاليد الشعب المرصي االيجابية نحو السياح من العوامل ..... للجذب السياحي  -36

ية الطبيعية   االجتماعية االنسانية البشر

ي مرص ادي الي .....  -37
ر
ية للسياحة ف  توافر المقومات الطبيعية والبشر

 كل ماسبق مدة اقامة السياح طول تكرار زيارة السياح زيادة جذب السياح
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 اول مراحل دعوة الرسول تسمي مرحلة الدعوة .....  -7

 كل ماسبق العالمية الجهرية الشية
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ي لمدة ..... سنوات -8 ي بدأها النتر
 استمرت الدعوة الشية التر

 ست خمس اربــع ثالث

ي نهاية العام  -9
ر
 الثالث من البعثة بدأت مرحلة الدعوة ..... ف

 العالمية المواجهة الجهرية الشية

ي عارضت دعوة الرسول وسخرت منها وتآمرت عليها خوفا علي مكانتها الدينية والتجارية ....  -10
 .. القبيلة التر

 قريش بنو قريظة ثقيف هوازن

 مجموعة من الناس ينتمون الصل واحد يعرف بـــ ...  -11

 الغزوة االصنام االوثان القبيلة

 جمع وثن ويصنع علي صورة طت  او حيوان او حجر .....  -12

 االصنام االوثان المدينة القبيلة

 جمع صنم وهو تمثال علي صورة انسان ....  -13

 االصنام االوثان  المدينة القبيلة

 الي .....    أو   هاجر المسلمون   -14
ر  االوائل الي ...... كانت اول هجرة للمسلمي 

ب  مكة الحبشة الطائف يتر

 كانت الديانة ........ هي ديانة الحبشة عند هجرة المسلمون االوائل اليها  -15

 الوثنية الحنيفية المسيحية اليهودية

ب فارين بدينهم باسم ......  -16  سمي أهل مكة الذين هاجروا الي يتر

ر  االنصار المهاجرون كي   اليهود المشر

ي دعوته واستقبلوه عندما هاجر اليهم هم ....  -17
ر
ب ) المدينة ( الذين نرصوا الرسول ف  اهل يتر

ر  االنصار المهاجرون كي   اليهود المشر

ب هو .....   -18 ي الهجرة الي يتر
ر
 كان صاحب الرسول ف

ي طالب عثمان بن عفان  عمر بن الخطاب  ابو بكر الصديق  علي بن اتر

 الي ...... تآمر زعماء قريش  -19
ر  علي قتل الرسول عندما علموا بهجرة المسلمي 

ب الطائف الحبشة  مكة يتر

ي ......  -20
ر
 أعلن الرسول قيام الدولة االسالمية ف

 قباء الطائف المدينة مكة

 اول غزوات الرسول غزوة ......  -21

 تبوك الخندق احد بدر 
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 اخر غزوات الرسول غزوة ......  -22

 تبوك الخندق احد  بدر 

ي غزوة .....  -23
ر
 تحول نرص المسلمون الي هزيمة ف

 خيتر  الخندق احد بدر 

 كانت غزوة بدر قرب بتئ ....   -24

 بدر الصفا احد عثمان

 كان جبل أحد قريب من ......   -25

 خيتر  الطائف المدينة مكة 

ب بعد قيام الدولة االسالمية الي .....  -26
 تحول اسم يتر

 المدينة الطائف مكة قباء

 سميت غزوة الخندق بغزوة .....  -27

ر  االحزاب احد بدر  حني 

ي الحرب من اموال وعتاد يسمي .....   -28
ر
 كل ما يحصل عليه المنترص ف

 المغارم المعالم الغنائم الديوان

ي غزوة ......... لجمع الغنائم ظنا ان المعركة انتهت -29
ر
 خالف الرماه اوامر الرسول ف

 خيتر  الخندق احد بدر

ر ويسمي باسم المكان الذي عقد فيه ......  -30 ر طرفي   عقد او اتفاق بي 

 الصلح الغزوة الغنائم االصنام

 قرر الرسول الذهاب الي ......... الداء العمرة  -31

 الطائف الحبشة  المدينة مكة

 ـه مع ......  6عقد الرسول صلح الحديبية عام  -32

 قريش مسيحي الحبشة يهود خيتر  يهود بنو قريظة

 كانت الحديبية مكان قريب من .....   -33

 خيتر  مكة الطائف المدينة

ي صلح الحديبية علي عقد هدنة مدتها ... سنوات -34
ر
 اتفق المسلمون وقريش ف

ين عشر   سبع ثالثة عشر  عشر

 ارسل الرسول الي ملوك الدول المجاورة يدعوهم لالسالم بعد .......  -35

 غزوة الخندق الهجرة صلح الحديبية فتح مكة

ي دعاها الرسول لالسالم داخل شبة الجزيرة العربية -36
 اليمن واليمامة و .....  من المناطق التر

 عمان بالد فارس الحبشة مرص 

ي دعاها الرسول لالسالم خارج شبه الجزيرة العربية بالد فارس والروم ومرص والحبشة و. من  -37
 ... المناطق التر

 اليمامة الغساسنة  عمان اليمن



7 
 

01007883946 - استاذ مادة الدراسات االجتماعية -مستر / أحمد عبد الواحد :  اعداد   

 

ي بالد ...   -38
ر
 كانت الغساسنة تقع ف

 الهند الروم  الشام فارس

 من الهجرة خرج الرسول الي مكة الداء فريضة ....  -39
ي العام العاشر

ر
 ف

 الزكاه الصوم الحج العمرة

ي الرسول خطبته المشهورة بخطبة الوداع علي جبل .....  -40
 القر

 عرفات احد المروة الصفا

ي عام  -41
ر
ي الرسول ف

ر
ي ..... 11توف

ر
 ـه ف

 اليمن الطائف المدينة مكة

 حارب االسالم العادات السيئة عند العرب مثل ....  -42

 االمانة حماية الجار الكرم وأد البنات

 الحبشة قديما تسمب اآلن دولة ....  -43

 الصومال اثيوبيا الكونغو السودان

 حطم الرسول االصنام حول الكعبة وطاف بها بعد .....  -44

 صلح الحديبية فتح مكة  غزوة احد غزوة بدر

ي حاكم اليمن هدم الكعبة بجيش يضم مجموعة من ....  -45
 اراد ابرهة الحبشر

 الفيلة الضباع النمور االسود

ي سن ....  -46
ر
ي الرسول وهو ف

ر
 توف

60 61 62 63 

ي االسالم علي عبادة االصنام واالوثان واحل محلها عبادة هللا وحده وذلك يعد من االثار .....  -47
 قضر

 الدينية االقتصادية االجتماعية السياسية

ي  ) تاريــــخ ( – انجازات بعض الخلفاء الراشدين
 المراجعة العامة الشاملة للدرس الثاتر

 اعداد : مستر / أحمد عبد الواحد – معلم اول الدراسات االجتماعية - 01007883946

 نظام اسالمي للحكم ظهر بعد وفاة الرسول ......  -1

 القبيلة الخالفة الملكية الجمهورية

 يبلغ عدد الخلفاء الراشدين .... خلفاء -2

3 4 5 6 

 الراشدين الذي حكم المسلمون بعد وفاة الرسول هو ..... أول الخلفاء  -3

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق  علي بن اتر

 اخر الخلفاء الراشدين هو ....  -4

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق  علي بن اتر

ي الخلفاء الراشدين هو ....  -5
 ثاتر

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق  علي بن اتر
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 ثالث الخلفاء الراشدين هو ....  -6

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق  علي بن اتر

 قام الخليفة ابو بكر الصديق باول عمل له وهو ارسال جيش اسامة بن زيد الي بالد ....  -7

 الروم الشام  الهند الفرس

 اعد جيش اسامة بن زيد هو ...  الذي -8

 عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق الرسول 

ر حدود الدولة االسالمية من جانب .....  -9 ي تامي 
ر
 نجحت حملة اسامة بن زيد ف

 الحبشة الهند الروم الفرس

ي القضاء عليها -10
ر
ي عهد .... ولكنه نجح ف

ر
 ظهرت حركة المرتدين ف

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق   علي بن اتر

ي حروب ....  استشهد عدد كبت  من -11
ر
 الصحابة حفظة القرآن الكرين ف

 الهنود الردة الفرس الروم

ي الذي اشار علي الخليفة ابو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم هو ...  -12  الصحاتر

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب  عمرو بن العاص علي بن اتر

ي حياة الرسول علي قطع .... وجريد النخل  -13
ر
 ف
ً
 كان القرآن الكريم مكتوبا

 الجلد الحجر الخشب الورق

ي الصاله هو ....  -14
ر
ر ف ي الهجرة وانابه الرسول المامه المسلمي 

ر
 أول من اسلم من الرجال وصاحب الرسول ف

ي طالب عثمان بن الخطاب عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق  علي بن اتر

 كانت العراق قبل االسالم تابعة لدولة ...   -15

 الهند الحبشة الفرس الروم 

 كانت الشام قبل االسالم تابعة لدولة .....   -16

 الهند الحبشة الفرس الروم

ي السنة الخامسة من ......  -17
ر
 أسلم عمر بن الخطاب ف

 عام الفيل صلح الحديبية البعثة الهجرة

 بلقب ......  –عمر بن الخطاب  –لقب الرسول صلي هللا عليه وسلم  -18

 الفاروق االمام ذي النورين الصديق

 نظم عمر بن الخطاب الدولة االسالمية فقسمها الي ......  -19

 دول واليات مدن قبائل

 الشخص المسئول عن الوالية أمام الخليفة يسمي ...  -20

ي  الوالي  الحاكم
 االمت   القاضر

 الخراج ( –بيت المال  –قام الخليفة .... بانشاء الدواوين مثل ) الجند  -21

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق  علي بن اتر

 أنشأ عمر بن الخطاب كل هذه الدواوين عدا ......  -22
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 الخراج بيت المال الخاتم الجند

اف علي االسواق ومراقبة المكاييل والموازين هو ...  النظام الذي انشأه عمر  -23  بن الخطاب لالشر

طة الموازين المراقبة  الحسبة الشر

ر احداثهم والذي وضعه عمر بن الخطاب هو التقويم ....  -24  التقويم الذي يؤرخ به المسلمي 

ي  القبطي  الميالدي
ر
 الهجري اليونات

 هو ..... الخليفة الذي بدأ الفتوحات االسالمية  -25

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق  علي بن اتر

 استكمل عمر بن الخطاب حركة الفتوحات االسالمية فقام بفتح ....  -26

 كل ماسبق بالد الشام بالد فارس العراق

 الذي اشار علي عمر بن الخطاب بفتح مرص هو القائد ....  -27

ي عبيدة بن الجراح ي سفيان معاوية اتر  خالد بن الوليد عمرو بن العاص بن اتر

ي عهد الخليفة ...  -28
ر
 تم فتح مرص ف

ي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق  علي بن اتر

 تم فتح مرص علي يد القائد ... -29

ي عبيدة بن الجراح خالد بن الوليد  عمر بن العاص معاوية بن سفيان اتر

 العاص الي فتح مرص بعدما انتهاء المسلمون من فتح .... توجه عمرو بن  -30

ر  سوريا  اليمن لبنان فلسطي 

نطي كانت مدينة ...  -31 ر ي / البت 
 عاصمة مرص اثناء الحكم الروماتر

 بورسعيد العريش االسكندرية القاهرة

 بعد فتح عمرو بن العاص الفرما توجه الي حصن ....  -32

 العريش االسكندرية بلبيس بابليون

نطية بعد فتح المسلمون حصن بابليون الي مدينة ....  -33
ر  انسحبت القوات البت 

 بورسعيد العريش القاهرة االسكندرية

 اول والي علي مرص االسالمية هو ....  -34

ي سفيان عمرو بن العاص خالد بن الوليد ي عبيدة بن الجراح معاوية بن اتر  اتر

ي  -35
ر
ي بناها عمرو بن العاص ..... أول عاصمة اسالمية ف

 افريقيا والتر

وان  افريقية الفسطاط برقة القت 

يس  -36 وستر ر ر بأمر منسميت قناة ست   بعد اعادة حفرها الي خليج امت  المؤمني 
ر ي حفرها القدماء المرصيي 

 ...  التر

ي بكر الصديق عمر بن الخطاب عمرو بن العاص ي طالب اتر  علي بن اتر

ي مرص هي .... أول مدينة فتحها  -37
ر
 المسلمون ف

ر شمس بلبيس الفرما العريش  عي 

ائب انشأ عمرو بن العاص علي النيل ....  -38  لتحديد مقدار الرصر

 مدرج مقياس قناطر سد
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ي مرص باسم مسجد ...  -39
ر
 عرف اول مسجد اسالمي ف

 عمرو بن العاص محمد علي  الجامع االزهر احمد بن طولون

 يباشر من خاللها ادارة امور البالد ..... سلطة تمنح لشخص  -40

 الوالية الوزارة الخالفة الرئاسة

 وتطلق االن علي الوزارات هي ....   -41
 كلمة فارسية معناها السجل او الدفتر

 الوزارة الديوان الخالفة المتنبئون

ر الدولة من القيام بوظائفها ....  -42 ر لتمكي   مقدار من المال واجب علي المواطني 

ائب  الصدقة الزكاه الجباية الرصر

ر واحد اركان االسالم الخمسة ...  -43  فريضة فرضها هللا تعالي علي المسلمي 

ائب  الصدقة الزكاه الجباية الرصر

 االفراد الذين ادعوا النبوة بعد وفاة الرسول صلي هللا عليه وسلم هم ...  -44

ر  المشعوذين  ر  الخارجي  ر  المتنبئي   الدجالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي بدوام التوفيق 
تمنياتر

 والنجاح

 مستر / أحمد عبد الواحد
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 اجابات الدرس االول جغرافيا 
  5 االمن واالمان  4 السائح 3 السياحة  2 السياحة 1

الطبيعة 
 6 الخالبة

المنشات 
 السياحية

ق -الشمال  7 ر   8 الشر  كل  12 اوروبا 11 الباردة 10 الشتاء  9 الموقع الممت 

 15 النيل والحقول  14 الصحراوية  13
سواحل البحرين 
 17 البحر المتوسط 16 االحمر والمتوسط

البحر 
 االحمر

 كل ماسبق  18

  20 االقرص  19
م الشيخ  شر
 واالسكندرية

ي  22 االسكندرية 21
  24 القبطية 23 المشح الروماتر

دير سانت  
 كاترين

  30 كل ماسبق 29 المواصالت 28 الجريمة 27 القاهرة  26 االسالمية  25
القاهرة 
 الدولي 

 33 االتصاالت  32 كل ماسبق  31
المنشآت 
 السياحية

 35 كل ماسبق 34
السواحل 
ية  36 المرصية  البشر

 كل ماسبق  37

 اجابات الدرس االول تاريــــخ
ر  3 مكة  2 الفيل 1 ر   4 االربعي  ب الخمر ولعب   5 الصادق االمي  شر

 حراء 6 الميش

 االوثان  12 القبيلة 11 قريش 10 الجهرية  9 ثالث  8 الشية  7

 ابو بكر  18 االنصار 17 المهاجرين 16 المسيحية 15 الحبشة  14 االصنام  13

ب  19  بدر  24 احد 23 تبوك 22 بدر 21 المدينة  20 يتر

 الصلح  30 احد 29 الغنائم 28 االحزاب 27 المدينة  26 المدينة  25

 عمان  36 صلح الحديبية 35 عشر  34 مكة 33 قريش  32 مكة  31

 وأد البنات 42 المدينة 41 عرفات 40 الحج 39 الشام  38 الغساسنة  37

 الدينية 47 63 46 الفيلة 45 فتح مكة  44 اثيوبيا 43

ي تاريــــخ
 اجابات الدرس الثاتر

ي طالب  4 ابو بكر الصديق 3 4  2 الخالفة 1  عثمان بن عفان 6 عمر بن الخطاب  5 علي بن اتر

 عمر بن الخطاب  12 الردة 11 ابو بكر الصديق 10 الروم  9 الرسول  8 الشام  7

 الفاروق  18 البعثة 17 الروم 16 الفرس 15 ابو بكر الصديق  14 الجلد  13

 الهجري  24 الحسبة 23 الخاتم 22 عمر بن الخطاب 21 الوالي   20 واليات  19

ر   30 عمرو بن العاص 29 عمر بن الخطاب 28 عمرو بن العاص 27 كل ماسبق  26 ابو بكر الصديق  25  فلسطي 

 عمر بن الخطاب  36 الفسطاط 35 عمرو بن العاص 34 االسكندرية 33 بلبيس  32 االسكندرية  31

ائب 42 الديوان 41 الوالية 40 عمرو بن العاص 39 مقياس  38 العريش  37  الرصر

ر   44 الزكاه 43  المتنبئي 

 



 األستاذ / محمد محمود



 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود

  ....... ھـ ١٠ـ حج الرسول (ص) حجة الوداع عام ....... ٢٠

  ....عمر بن الخطاب..... بعد فتحھا في عھد الخلیفة .......ـھ٢١ـ أصبحت مصر والیة إسالمیة عام ..... ٢١

  .............المھاجرینـ سمي أھل مكة الذین ھاجروا مع الرسول (ص) إلي یثرب بإسم ...... ٢٢

  ......... ألنھم نصروا الرسول (ص)األنصارـ سمي أھل یثرب ..... ٢٣

  ......... ھجریا الثالث... الھجري بینما كانت غزوة أحد عام ......الثانيـ حدثت غزوة بدر في العام ..... ٢٤

  ھجریا  ٦..... الحدیبیةـ عقد الرسول (ص) مع مشركي قریش صلح ....... ٢٥

  ...... سنواتعشرـ نص صلح الحدیبیة علي عقد ھدنة بین المسلمین والمشركین مدتھا ....... ٢٦

  ھـ  ٨....... مكةـ بسبب نقض قریش لصلح الحدیبیة قام الرسول (ص) بفتح ..... ٢٧

  ......وأد البنات... و .....لعب المیسر...... و .....شرب الخمرـ من عادات العرب السیئة قبل االسالم .... ٢٨

  ........ الذین امتنعوا عن دفع الزكاه بعد وفاة الرسول (ص)المرتدینـ حارب أبوبكر الصدیق ........ ٢٩

  .....الردة....... بجمع القرآن الكریم بعد استشھاد عدد كبیر من حفظتھ في حروب ....أبو بكرـ قام ....... ٣٠

  .............عمر بن الخطابرآن الكریم ھو ........ـ الصحابي الذي أشار علي أبوبكر الصدیق بجمع الق ٣١

  . ھجریا  .........١٣ـ توفي سیدنا أبوبكر الصدیق عام .... ٣٢

  ......... لتسجیل إیرادات ومصروفات الدولة بیت المالـ أنشأ عمر بن الخطاب دیوان ....... ٣٣

  ......... بوضع التقویم الھجري للمسلمین عمر بن الخطابـ قام الخلیفة ........ ٣٤

  ......... بتسجیل أسماء ومرتبات الجنود للجیش اإلسالمي الجندـ اھتم دیوان ...... ٣٥

  ......... علي النیل لتحدید قیمة الضرائب مقیاسـ أقام عمرو بن العاص .... ٣٦

  ..علي بن أبي طالب.. وآخرھم الخلیفة ..........ابوبكر الصدیقـ كان أول الخلفاء الراشدین الخلیفة ....... ٣٧

  ..........الرسول (ص)ـ الخالفة نظام إسالمي ظھر بعد وفاة ........ ٣٨

  ........... لإلشراف علي األسواق الحسبةـ أنشأ الخلیفة عمر بن الخطاب نظام ....... ٣٩

  ...........اإلسالمارتدت بعض القبائل ألنھا حدیثة العھد بـ ........ ـ ٤٠

  ............عمرو بن العاصھـ علي ید القائد ...... ٢١ـ تم فتح مصر عام  ٤١



 األستاذ / محمد محمود



 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود

  ) ھـ٢ھـ  ، ٤ھـ  ، ٦ھـ  ، ٣( ر عام ...................                                       ـ حدثت غزوة بد ١١

م المسلمون في غزوة ................                                      ١٢ ِ   ، بدر ، الخندق ، تبوك )أحد ( ـ ھُز

ا حول المدینة لحمایتھم في غزو ١٣ ً   ،بني قینقاع  )الخندق ( أحد ، بدر ، ة ............. ـ حفر المسلمون خندق

  )  ١٠،    ٦،    ٥،    ٢(   ـ عقد صلح الحدیبیة عام ................ ھـ                                       ١٤

  ـ نص صلح الحدیبیة علي عقد ھدنة بین المسلمین وقریش لمدة .............. ١٥

  سنة )١٢، سنوات ١٠سنوات ، ٨سنوات ، ٦(                                                                       

  ـ راسل الرسول (ص) بعد صلح الحدیبیة ملوكا من خارج الجزیرة مثل ملوك ..............  ١٦

  كل ما سبق  ( بالد فارس  ،  الغساسنة  ،  الروم  ،                                                                    

  ھـ  )١١ھـ  ،  ١٠ھـ  ،  ٩ـ  ، ھ٨(   ـ قام النبي (ص) بفتح مكة عام .................                       ١٧

  ھـ  )٨،  ھـ  ٦ھـ  ،  ١٢،    ھـ١٠( ـ حج النبي (ص) حجة الوداع عام .............                         ١٨

  ھـ )١٣ھـ  ،  ١٢،  ھـ  ١١ھـ  ،  ١٠( ـ توفي النبي (ص) عام .................                              ١٩

  ـ الخلیفة األول للمسلمین بعد وفاة الرسول (ص) ھو .................... ٢٠

  ، علي بن أبي طالب )أبو بكر الصدیق ( عثمان بن عفان ، عمر بن الخطاب ،                                    

  ـ الخلیفة الذي لقب بالفاروق .................... ٢١

  ، أبو بكر الصدیق ، علي بن أبي طالب )عمر بن الخطاب ( عثمان بن عفان ،                                    

  )كل ما سبق ( الفرس  ،  الروم  ،  المرتدین  ، ـ حارب أبو بكر الصدیق .................                    ٢٢

  .............  ـ أرسل أبوبكر الصدیق جیشا إلي الشام بقیادة .... ٢٣

  ) أسامة بن زید ام ، ( عمرو بن العاص ، عبدالرحمن بن عوف ، الزبیر بن العو                                  

  ـ أشار .............. علي أبو بكر الصدیق بجمع القرآن .      ٢٤

  ، علي بن أبي طالب )عمربن الخطاب ( زید بن ثابت ، عبدهللا بن مسعود ،                                        

  ـ فتح عمرو بن العاص مدینة .......عاصمة البیزنطیین في مصر  ٢٥

  )اإلسكندریة ( بلبیس ، عین شمس ، بابلیون ،                                                                       



 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود

  )  ٢٢،    ٢٣،    ٢١،    ١٩( ـ أصبحت مصر والیة إسالمیة عام ............ ھـ                            ٢٦

  ـ أشار ................... علي عمر بن االخطاب بضرورة فتح مصر .  ٢٧

  )عمرو بن العاص  ( زید بن ثابت ، عبدهللا بن مسعود ، عمربن الخطاب ،                                        

  لخراج ، الرسائل )، ابیت المال ( الجند ، ـ دیوان ........... یختص بتقیید مصروفات وإیرادات الدولة     ٢٨

  ،  العرب  ) الفرس  ( الروم ،  األحباش  ،  ـ خضعت العراق قبل الفتح اإلسالمي لحكم ..............        ٢٩

  ،  األشوریین  ،  الفرس  ،  العرب  )الروم ( ـ خضعت مصر قبل الفتح اإلسالمي لحكم ...............      ٣٠

  ...........   ـ أول والي عربي یحكم مصر ... ٣١

  ، الزبیر بن العوام )عمرو بن العاص ( عبدهللا بن أبي السرح ، سعد بن أبي وقاص ،                            

  ، قالوون )عمرو بن العاص ..( ابن طولون ، السیدة زینب ، ـ أول مسجد في مصر اإلسالمیة ھو مسجد  ٣٢

  ،  العائلة  )القبیلة  (  األمة  ،  الدولة  ،  ..............   ـ مجموعة من الناس ینتمون إلي أصل مشترك  ٣٣

  ـ صاحب الرسول (ص) في ھجرتة ................ ٣٤

  ، عمربن الخطاب ، علي بن أبي طالب ، عثمان بن عفان )أبو بكر الصدیق (                                     

  ـ األفراد الذین ادعوا النبوة بعد وفاة الرسول (ص) عرفوا بـ ...... ٣٥

  ، الخوارج ، األنصار )المتنبئین ( المرتدین ،                                                                         

  ،  تبوك  )بدر  دق  ،  أحد  ،  ( الخنـ أولي غزوات الرسول (ص) غزوة ................                    ٣٦

  ، خیبر ، الطائف )مكة ( یثرب ،   ـ المھاجرون ھم أھل ..............                                         ٣٧

  ، العسكر )اإلسكندریة ( منف ، طیبة ، ـ أسس عمرو بن العاص عاصمة لمصر بدال من ............       ٣٨

  ـ الخلیفة الثالث للمسلمین ھو ............  ٣٩

  )عثمان بن عفان ( أبو بكر الصدیق ، عمربن الخطاب ، علي بن أبي طالب ،                                     

 ) ،  الحدیبیة الخندق  ( أحد  ،  بدر  ،  ھـ                                  ٥ـ كانت غزوة ............. عام  ٤٠



 الصف الخامس اآلبتدائى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا        

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 

 

 

 

 

 

 الغراض دٌنٌة............................. هً السفر الغراض مختلفة منها الترفٌه او العالج او االستفادة العلمٌة او  -2

 الصناعة. -5السٌاحة.                    -4التجارة.                          -3الزارعة.                     -2

 ...................... هو الشخص الذي ٌنتقل من مكان اقامته االصلً لغرض السٌاحة. -3

 الصانع. -5المرشد.                      -4              السائح.         -3التاجر..                       -2

 جهة ...............   ٌطل البحر المتوسط علً مصر من -4

   الشرق. -5        الشمال.     -4الغرب.            -3الجنوب.             -2

 ٌطل البحر .................... علً مصر من جهة الشرق. -5 

 المٌت. -5االسود.                   -4االحمر.                   -3               المتوسط.   -2

 من المقوات البشرٌة للسٌاحة فً مصر ...................... -6

 الطبٌعة الخالبة. -5      المناخ المعتدل.                -4الموقع المتمٌز.                  -3تنوع االثار التارٌخٌة.                       -2

 من المقومات الطبٌعٌة للسٌاحة فً مصر ................................ -7

 الطبٌعة الخالبة. -5وفرة المنشأت السٌاحٌة.               -4وسائل االتصاالت.                   -3االمن واالمان.                 -2

 اصة فً فصل.............. العام خ صر بمناخ معتدل طوالتتمٌز م -7

  الشتاء. -5       الخرٌف.    -4     الربٌع.    -3     الصٌف.    -2

 ٌأتً مالٌٌن السٌاح لالستمتاع بدفئ وشمس مصر, خاصة من المناطق الباردة مثل دول..................... -0 

 استرالٌا. -5افرٌقٌا.                 -4    اسٌا.               -3اوروبا.                       -2

 تعتبر مدٌنة ......................... مركز لالثار الرومانٌة فً مصر. -9

 اسوان. -5االسكندرٌة.               -4االقصر.                   -3القاهرة.                    -2

 ......... ا لالثار...تعتبر مدٌنة االقصر متحفا مفتوح -21

  االسالمٌة. -5       القبطٌة.    -4الٌونانٌة.            -3       عونٌة.   الفر -2

  .ة من االثار ............تعد الكنائس واالدٌر -22

 االسالمٌة.  -5القبطٌة.               -4الٌونانٌة.             -3الفرعونٌة.              -2

 ٌعد......................... من االثار االسالمٌة. -23

 الجامع االزهر الشرٌف. -5     الكنٌسة المعلقة.          -4     المسرح الرومانً.           -3        معبد الكرنك.      -2

 السٌاحة/  الوحدة االولً

 مقومات الجذب السٌاحى فً مصر/ الدرس االول 
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 الصف الخامس اآلبتدائى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا        

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 ة من االثار.............. تعد الكنٌسة المعلق -24

  االسالمٌة. -5    القبطٌة.           -4      ٌة.      الٌونان -3         عونٌة.    الفر -2 

 ٌعد........................ من االثار الفرعونٌة. -25

 الجامع االزهر الشرٌف. -5الكنٌسة المعلقة.                   -4المسرح الرومانً.                 -3معبد الكرنك.                     -2

 من الطرق................  ٌعد طرٌق القاهرة االسكندرٌة الصحراوي  -26

   البرٌة. -4       البحرٌة.            -3             الجوٌة. -2

 ............. صورة حضارٌة لمصر.   ٌعد مطار........ -27

   االقصر. -5                    ٌسالسو -4              برج العرب.       -3                 القاهرة. -2

 ................... معدل الجرٌمة فً مصر ادي لشعور السائح باالمن واالمان. -27

 زٌادة. -5ثبات.                    -4انخفاض.                    -3ارتفاع.                       -2

 الرملٌة من المناطق ..................... فً مصر. تعد مناطق الشعب المرجانٌة الخالبة والشواطئ -20

 الجبلٌة. -5الساحلٌة.                      -4الصحراوٌة.                       -3الزراعٌة.                    -2

 تتمٌز المناطق الزراعٌة بوجود........................ -29

 الواحات. -5نهر النٌل.                          -4المحمٌات الطبٌعٌة.                      -3     االودٌة الجافة.                     -2

 من المناطق..............  تعد محمٌة رأس محمد فً مصر -31

  الجبلٌة. -5             الساحلٌة.      -4              الصحراوٌة.   -3                 الزراعٌة.  -2

 ٌعد كورنٌش النٌل والحقول الخضراء من المناطق..................... فً مصر التً تجذب السٌاح. -32

 الجبلٌة. -5الساحلٌة.                      -4الصحراوٌة.                       -3الزراعٌة.                    -2

 تقع عٌوان واحة سٌوة فً ...................... -33

 الدلتا. -5الصحراء الغربٌة.                    -4شبه جزٌرة سٌناء.               -3الصحراء الشرقٌة.                   -2

 تعد مدٌنة...................... من المناطق الساحلٌة فً مصر. -34

 االقصر. -5            الجٌزة.        -4شرم الشٌخ.                   -3القاهرة.                 -2

 تعد جبال البحر االحمر فً مصر من المناطق........................ -35

 الحربٌة. -5الساحلٌة.                      -4الصحراوٌة.                       -3الزراعٌة.                    -2

 .... فً مصر.تنتشر عٌون واحة سٌوة فً المناطق................... -36

 الحربٌة. -5الساحلٌة.                      -4الصحراوٌة.                       -3الزراعٌة.                    -2

 ............................... بٌنما تربط المطارات والعالم مصر ب..................................,  تربط الطرق البرٌة والنهرٌة بٌن -37

 

 .تنتشر الشعاب المرجانٌة فً مصر علً شواطئ البحر ............. -37

 3  المٌت. -5                    االسود.    -4                 االحمر.     -3                       المتوسط.     -2



 الصف الخامس اآلبتدائى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا        

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 ....مصر فً فصل ........تكثر االفواج السٌاحٌة االوروبٌة فً  -30

 الربٌع. -5                   الخرٌف.           -4                      الشتاء.     -3                         الصٌف.   -2 

 صنف المقومات السٌاحٌة االتٌة حسب نوعها طبٌعٌة أو بشرٌة ...؟ -2س

  –  وسائل النقل واالتصاالت    –  االثار التارٌخٌة واصالتها    –  االمن واالمان    –   )) الموقع المتمٌز

  ( المناخ المعتدل   –   عادات وتقالٌد الشعب المصري   –   وفرة المنشأت السٌاحٌة   –   الطبٌعة الخالبة

 المقومات البشرٌة                                 المقومات الطبٌعٌة          
2-............................................ 
 
3-............................................ 
 
4-............................................ 

2-       ............................................5-........................................... 
 
3-       ............................................6-........................................... 
 
4-        ............................................7-.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 



 الصف الخامس اآلبتدائى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا        

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 

 

 

 بمدٌنة..................... ملسو هيلع هللا ىلصولد النبً محمد  -2

 بٌت لحم. -5ٌثرب.                 -4الطائف.             -3مكة.               -2

 ................. لمدة شهر كامل من كل عام.كان الرسول ٌتعبد وٌتأمل فً الكون فً غار  -3

 النور. -4الصفا.               -3حراء.                -3ثور.                 -2

 ...................... هم مجموعة من الناس ٌنتمون الً اصل واحد تربطهم رابطة الدم والعصبٌة. -4

 المدٌنة -5االصنام.                     -4               القبٌلة.    -3     .            القرٌة -2

 .................. ٌصنع علً صورة وشكل طٌر او حٌوان او حجر. -5

 القوراب. -5االوراق.                -4االصنام.                  -3االوثان.                 -2

 غٌره علً صورة انسان................... تمثال ٌصنع من معدن او  -6

 القوراب. -5االوراق.               -4االصنام.                 -3االوثان.                 -2

 فً عام................... ملسو هيلع هللا ىلصولد الرسول  -7

 الخندق. -5الفٌل.                 -4الحدٌبٌة.                  -3الحزن.                 -2

 لنشر االسالم. ملسو هيلع هللا ىلصة .................... هً اولً مراحل دعوة الرسول تعد الدعو -7

 العالمٌة. -5السرٌة.                      -4مواجهة المعتدٌن.                 -3الجهرٌة.                     -2

 لمدة .................. سنوات. ملسو هيلع هللا ىلصاستمرت الدعوة السرٌة للرسول  -0

 ستة. -5خمسة.                -4اربعة.                 -3         ثالثة.         -2

 وهو فً سن ................. من عمره هادٌا ومبشرا ونذٌرا وداعٌا الً عبادة هللا وحده. ملسو هيلع هللا ىلصبعث هللا سبحانه وتعالً سٌدنا محمد  -9

 الخمسٌن. -5االربعٌن.                       -4        العشرٌن.                   -3الثالثٌن.                            -2

 بأعالن الدعوة والجهر بها بٌن الناس. ملسو هيلع هللا ىلصفً نهاٌة العام .................... من البعثة اوحً هللا عز وجل الً نبٌه محمد  -21

 الرابع. -5       الثالث.                -4الثانً.                    -3االول.                     -2

 هجرة المسلمٌن االوائل كانت الً ..................... -22

 الٌمن.-5الحبشة.                         -4مكة.                     -3ٌثرب.                    -2

 ٌها.كانت الدٌانة......................  هً دٌانة الحبشة عند هجرة المسلمٌن االوائل ال -23

 االتونٌة. -5المسٌحٌة.                        -4البوذٌة.                        -3الٌهودٌة.                             -2

 سمً اهل مكة الذٌن جاجروا الً المدٌنة  بأسم.................... -24

  المشركٌن. -5الٌهود.                   -4المهاجرٌن.                  -3االنصار.                    -2

 الوحدة الثانٌة   /   ظهور االسالم  

 ملسو هيلع هللا ىلصسٌرة النبى محمد    الدرس االول  /
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 الصف الخامس اآلبتدائى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا        

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 بالترحاب بعد هجرته الٌهم بأسم........................ ملسو هيلع هللا ىلصسمً اهل ٌثرب الذٌن استقبلوا الرسول  -25

 المشركٌن. -5الٌهود.                   -4 المهاجرٌن.                 -3االنصار.                    -2

 فً هجرته الً المدٌنة. ملسو هيلع هللا ىلصكان.......................... صاحب الرسول  -26

 ابً بكر الصدٌق. -5بالل بن رباح.                        -4علً بن ابً طالب.                         -3الزبٌر بن العوام.                    -2

 عندما علموا انه مهاجر الً....................... ملسو هيلع هللا ىلصتأمر زعماء قرٌش علً قتل الرسول  -27

 الٌمن.-5الحبشة.                         -4مكة.                     -3ٌثرب.                    -2

 قامت الدولة االسالمٌة فً مدٌنة..................... -27

 الٌمن.-5الحبشة.                         -4مكة.                     -3      ٌثرب.              -2

 تعد غزوة ..................... اولً غزوات الرسول ضد قرٌش. -20

 خٌبر. -5احد.                      -4الخندق.                   -3بدر.                 -2

 هزٌمة فً غزوة....................تحول نصر المسلمٌن الً  -29

 خٌبر. -5احد.                      -4الخندق.                   -3بدر.                 -2

 سمٌت غزوة الخندق بغزوة.................. -31

 خٌبر. -5احد.                      -4االحزاب.                   -3بدر.                 -2

 كان جبل احد قرٌب من......................... -32

 الطائف.-5الحبشة.                         -4مكة.                     -3المدٌنة.                    -2

 .ملسو هيلع هللا ىلصتعد غزوة .................... اخر غزوات الرسول  -33

 حنٌن. -5احد.                      -4تبوك.                   -3بدر.                 -2

 ................... هً كل ما ٌحصل علٌة المنتصر من اموال وعتاد. -34

 االنعام. -5االصنام.                       -4الغنائم.                     -3الصلح.                    -2

 .......... لجمع الغنائم.خالل غزوة........... ملسو هيلع هللا ىلصخالف الرماة اوامر الرسول  -35

 خٌبر. -5احد.                      -4االحزاب.                   -3بدر.                 -2

 ................... هو عقد او اتفاق بٌن طرفٌن وغالبا ٌسمً بأسم المكان الذي عقد فٌه. -36

 االنعام. -5االصنام.                       -4     الغنائم.                -3الصلح.                    -2

 علً الذهاب الً ................... الداء مناسك العمرة. ملسو هيلع هللا ىلصعزم الرسول  -37

 الٌمن.-5الحبشة.                         -4مكة.                     -3ٌثرب.                    -2

 داء مناسك العمرة فً العام السادس من  ...................علً الذهاب الً مكة ال ملسو هيلع هللا ىلصعزم الرسول  -37

 الفتح. -7الهجرة.                          -4المٌالد.                     -3البعثة.                    -2

  ضد ................. ملسو هيلع هللا ىلصهجرٌا بٌن المسلمون بقٌادة الرسول  7عقد صلح الحدٌبٌة عام  -30
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 الصف الخامس اآلبتدائى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا        

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 مشركٌن الطائف. -5ٌهود خٌبر.                    -4مشركٌن قرٌش.                   -3ٌهود المدٌنة.                      -2

 منطقة الحدٌبٌة قرٌبة من مدٌنة ........................... -39

 الٌمن.-5           الحبشة.              -4مكة.                     -3ٌثرب.                    -2

 تم االتفاق فً صلح الحدٌبٌة علً عقد هدنة بٌن المسلمٌن وقرٌش لمدة..................... سنوات. -41

 عشرة. -5تسعة.            -4عشرون.                   -3ثمانٌة.                  -2

 رسله الً ملوك ورؤساء دول العالم ٌدعوهم الً االسالم. ملسو هيلع هللا ىلصمن نتائج........................ارسال الرسول  -42

 صلح الحدٌبٌة. -5غزوة االحزاب.                    -4غزو الخندق.                     -3فتح مكة.                -2

 الً االسالم خارج شبه الجزٌرة العربٌة................ ملسو هيلع هللا ىلصمن المناطق التً دعاها الرسول  -43

 الٌمامة. -5الٌمن.                    -4الغساسنة.                      -3عمان.                       -2

 الً االسالم داخل شبه الجزٌرة العربٌة................ ملسو هيلع هللا ىلصمن المناطق التً دعاها الرسول  -44

 الحبشة. -5من.                   الٌ -4الغساسنة.                      -3مصر.                       -2

 من المدٌنة االداء فرٌضة الحج. ملسو هيلع هللا ىلصفً السنة................ من الهجرة خرج الرسول  -45

 العاشر. -5التاسع.                       -4الثامن.                     -3السادس.                       -2

 الوداع من علً جبل...................علً المسلمٌن خطبة  ملسو هيلع هللا ىلصالقً الرسول  -46

 الصفا. -5عرفات.               -4عٌنٌن.                    -3سلعة.                      -2

 من ............... االداء فرٌضة الحج. ملسو هيلع هللا ىلصفً السنة العاشرة من الهجرة خرج الرسول  -47

 الٌمن.-5الحبشة.                         -4       مكة.              -3ٌثرب.                    -2

 فً ....................... ملسو هيلع هللا ىلصتوفً الرسول  -47

 الٌمن.-5الحبشة.                         -4مكة.                     -3المدٌنة.                    -2

 . من الهجرة.الً جوار ربه فً السنة..................... ملسو هيلع هللا ىلصانتقل الرسول  -40

 الثالثة عشر. -5الحادٌة عشر.                         -4التاسعة.                          -3العاشرة.                           -2

 حارب االسالم العادات السٌئة عند العرب مثل..................... -49

 حماٌة الجار. -5االمانة.                       -4         وأد البنات.           -3التواضع.              -2

 الحبشة هً دولة................ حالٌا. -51

 السودان. -5الصومال.                   -4السعودٌة.                        -3اثٌوبٌا.                    -2

 قبل االسالم................................من العادات السٌئة التً كانت منتشرة عند العرب  -52

 كل ما سبق. -5وأد البنات.                   -4لعب المٌسر.                      -3شرب الخمر.                 -2

 هزم المسلمون فً غزوة.......................... -53

  خٌبر. -5احد.                      -4     الخندق.              -3بدر.                 -2
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 الصف الخامس اآلبتدائى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا        

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 االصنام واالوثان و طاف بالكعبة بعد.................. ملسو هيلع هللا ىلصحطم الرسول  -54

 فتح مكة. -5غزوة االحزاب.            -4صلح الحدٌبٌة.                   -3.                     غزوة بدر -2

 عندما كان عمره ................. عاما. ملسو هيلع هللا ىلصتوفً الرسول  -55

 74 -د                     73 -ج                      72 -ب                  71 -أ

 حاول ................... هدم الكعبة مستخدمت مجموعة من الفٌلة. -56

 الحضرمً. -5جهل.                  ابو  -4ابرهة الحبشى.                    -3النجاشئ.                -2

 كان ابرهة الحبشى حاكم.................. -57

 الٌمن. -5العراق.                    -4مصر.                 -3الشام.                  -2

 صنف االحداث التالٌة حسب كل عام بالجدول االتً ...؟ -2س

  –صلح الحدٌبٌة  - ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الرسول  –فتح مكة  –هجرة ٌثرب  –هجرة الحبشة  –عام الفٌل  –)) غزوة بدر 

 بداٌة الدعوة الجهرٌة ((  –غزوة الخندق ) االحزاب (  - ملسو هيلع هللا ىلصخطبة الوادع وحجة الرسول  –غزوة احد 

  العام الخامس للبعثة    م671      

  هجرٌا 7       العام الثالث للبعثة

  هجرٌا 0       هجرٌا 3     

  هجرٌا 21      هجرٌا 4    

  هجرٌا 22      هجرٌا 6    

 

 

 صنف الدول االتٌة حسب موقعها من موقعها من شبه الجزٌرة العربٌة ...؟ -3س

 مصر (( –الروم  –الغساسنة  –الٌمامة  –الٌمن  –الحبشة  –بالد فارس  –عمان )) 

 خارج شبّ انجزيزة انعزبيت             داخم شبّ انجزيزة انعزبيت             
1-..................... 

                                           2-..................... 

3-..................... 

                                          4-..................... 

5-.................... 

2-......................... 
                                    3-......................... 

4-......................... 
                                   5-......................... 

6-........................ 
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 الصف الخامس اآلبتدائى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا        

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 

 

 رتب الخلفاء الراشدٌن من االقدم الً لالحدث ...؟ -2س

 عثمان بن عفان (. –ابً بكر الصدٌق  –علً بن ابً طالب  -) عمر بن الخطاب  

 الراشدٌن.................................ثانً الخالفء  -3اول الخلفاء الراشدٌن .................................          -2

 .رابع الخلفاء الراشدٌن.................................. -5      ثالث الخلفاء الراشدٌن................................     -4

 اختر االجابة الصحٌحة ...؟ -3س

 ...................ملسو هيلع هللا ىلص نظام اسالمً ظهر بعد وفاة الرسول  -2

 الشوري. -5الخالفة.                 -4المملكة.                           -3السلطانة.                          -2

 ٌعد ......................... اول من اسلم من الرجال. -3

 علً بن ابً طالب. -5                  عثمان بن عفان.   -4عمر بن الخطاب.                     -3ابً بكر الصدٌق.               -2

 قام الخلٌفة ابً بكر الصدٌق بأرسال جٌش ............................ الً بالد الشام. -4

 اسامة بن زٌد. -5عثمان بن عفان.                  -4خالد بن الولٌد.                   -3علً بن ابً طالب.                  -2

 خلٌفة ................ بالفاروق.لقب ال -5

 علً بن ابً طالب. -5عثمان بن عفان.                     -4عمر بن الخطاب.                     -3ابً بكر الصدٌق.               -2

 اشار ...................... علً الخلٌفة ابً بكر الصدٌق بجمع القراءن. -6

 علً بن ابً طالب. -5عثمان بن عفان.                     -4عمر بن الخطاب.                     -3      عمرو بن العاص.         -2
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 .ٟ٘ وً ِب ٠ؾًٖ ػ١ٍخ إٌّزٖو ِٓ اِٛاي ٚػزبك- ................... 23



       

 .االٔؼبَ- 4.                      االٕٕبَ- 3.                    اٌغٕبئُ- 2.                   اٌٍٖؼ- 1

 .ٌغّغ اٌغٕبئُ.....................  فالي غيٚحملسو هيلع هللا ىلصفبٌف اٌوِبح اٚاِو اٌوٍٛي - 24

 .ف١جو- 4.                     اؽل- 3 .                 االؽياة- 2.                ثله- 1

 .٘ٛ ػمل اٚ ارفبق ث١ٓ ٝوف١ٓ ٚغبٌجب ٠َّٟ ثأٍُ اٌّىبْ اٌنٞ ػمل ف١ٗ- ................... 25

 .االٔؼبَ- 4.                      االٕٕبَ- 3.                    اٌغٕبئُ- 2                   .اٌٍٖؼ- 1

 .الكاء ِٕبٍه اٌؼّوح...................  ػٍٟ اٌن٘بة اٌٟ ملسو هيلع هللا ىلصػيَ اٌوٍٛي - 26

 .ا١ٌّٓ-4.                        اٌؾجْخ- 3                    .ِىخ- 2.                   ٠ضوة- 1

 ................... ػٍٟ اٌن٘بة اٌٟ ِىخ الكاء ِٕبٍه اٌؼّوح فٟ اٌؼبَ اٌَبكً ِٓ  ملسو هيلع هللا ىلصػيَ اٌوٍٛي - 27

 .اٌفزؼ- 6                         .اٌٙغوح- 3.                    ا١ٌّالك- 2.                   اٌجؼضخ- 1

  ................. ٙل ملسو هيلع هللا ىلص ٘غو٠ب ث١ٓ اٌٍَّّْٛ ثم١بكح اٌوٍٛي 6ػمل ٍٕؼ اٌؾل٠ج١خ ػبَ - 28

 .ِْوو١ٓ اٌٞبئف- 4.        ٠ٙٛك ف١جو- 3                  .ِْوو١ٓ لو٠ِ- 2.                     ٠ٙٛك اٌّل٠ٕخ- 1

 ...........................ِٕٞمخ اٌؾل٠ج١خ لو٠جخ ِٓ ِل٠ٕخ - 29

 .ا١ٌّٓ-4.                        اٌؾجْخ- 3.                    ِىخ- 2.                   ٠ضوة- 1

 .ٍٕٛاد..................... رُ االرفبق فٟ ٍٕؼ اٌؾل٠ج١خ ػٍٟ ػمل ٘لٔخ ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚلو٠ِ ٌّلح- 30

 .ػْوح- 4.           رَؼخ- 3.                  ػْوْٚ- 2.                 صّب١ٔخ- 1

 . هٍٍٗ اٌٟ ٍِٛن ٚهؤٍبء كٚي اٌؼبٌُ ٠لػُٛ٘ اٌٟ االٍالَملسو هيلع هللا ىلصاهٍبي اٌوٍٛي ........................ِٓ ٔزبئظ- 31

 .ٍٕؼ اٌؾل٠ج١خ- 4.                   غيٚح االؽياة- 3.                    غيٚ اٌقٕلق- 2.               فزؼ ِىخ- 1

 ................ اٌٟ االٍالَ فبهط ّجٗ اٌغي٠وح اٌؼوث١خملسو هيلع هللا ىلصِٓ إٌّبٝك اٌزٟ كػب٘ب اٌوٍٛي - 32
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 النصر -   الجماعة -    الفيل - الحزن -

 ..... االسالم قبل العرب بين السيئة العادات من_٤

 االخالص- االمانة- الصدق- الخمر شرب -

 .....  سن في هو و وسلم  عليه هللا  صلى الرسول بعث_٥

 الثالثين -   الخمسين-   العشرين-  االربعين-

 ......  في وهو وسلم  عليه هللا  صلى الرسول على  الوحى نزل_٧

 عمله- منزله- ثور غار - .  حراء غار -

 ....  لمدة سرية وسلم  عليه هللا  صلى الرسول دعوة استمرت_٨

 سنوات أربع- سنتان- سنوات ثالث- .  سنة-

 ...  العام في بالدعوة بالجهر  لنبيه تعالى هللا اوحى_٩

  الرابع- الثالث- الثاني- االول-

 .... عدد أمن االسالمية الدعوة بداية فى_١٠

 عشرة - خمسة -   كثير -    قليل-

 ... على خوفا  اإلسالمية الدعوة قريش عارضت_١١

 سبق  ما كل- القبائل بين مركزها- الدينية  مكانتها-  التجارية مكانتها-

 ... .إلى  بالهجرة األوائل المسلمين وسلم  عليه هللا  صلى الرسول امر _١٢

 االردن  -   مصر    -  الطائف-      الحبشة-

   والعصبية الدم  رابطة  تربطهم واحد  أصل إلى ينتمون الناس من  جماعة هم_١٣

 اقليم.        _مدينة.     _قبيلة_       اسرة-

 .....  بين دعوته وسلم عليه هللا صلى  الرسول نشر _١٤

 الفرس -.      مصر  اهل-.    الحجاج طوائف-.   المهاجرين-

 ...  حيوان أو طير  هيئة على يصنع و وثن جمع_١٥

  اوثان.       _تمثال.      _لعبة.      _صنم-

  انسان هيئة على ويصنع صنم جمع_١٦

  اوثان.       _تمثال.      _لعبة.      _اصنام-



 .... دعوته في الرسول نصروا الذين المدينة سكان هم_١٧

   المعتمرين-.     المسافرين -.     االنصار -.      المهاجرين-

 ...   يثرب إلى  مكة من هاجروا الذين المسلمون هم_١٨

   المعتمرين-.     المسافرين -.     االنصار -.      المهاجرين-

 ......  أهل بين قبوال اإلسالمية الدعوة لقيت_١٩

   القاهرة.    _يثرب.         _الطائف.     _مكة_

 .....   في اإلسالم نشر  على الغزوات ساعدت _٢٠

 .    مصر -   . العربية الجزيرة شبه-.     الطائف-.     مكة-

 ه...... عام  بدر غزوة حدثت  -٢١

   خمسة -.   ثالثة-.    اثنان-.      واحد-

   بدر  غزوة في........ انتصر _٢٢

   ثقيف قبيلة-.   الطائف اهل-.   المشركون -.    المسلمون-

 ......  بين بدر غزوة قامت_٢٣

  وثقيف هوازن-.   والخزرج  االوس-.  والمشركين المسلمين-

 ........  عند بدر غزوة قامت_٢٤

 .    بدر  بئر-.   مكة-.     الخندق-.    أحد  جبل-

 ه......  عام أحد  غزوة  حدثت_ ٢٥

   خمسة-.   ثالثة-.    اثنان-.      واحد -

 ........  عند  أحد غزوة قامت_ ٢٦

 . بدر  بئر-.   مكة-.     الخندق-.    أحد  جبل-

 ....  غزوة في  هزيمة إلى النصر  تحول_٢٧

   أحد-.    تبوك-.   الخندق-.  بدر -

 .....  غزوة في الرسول اوامر  الرماة خالف_٢٨

   خيبر-.    بدر-.   الخندق-   احد-

 ....  المقاتلين مع فيها وخرج بنفسه الرسول قادها التي الحملة هى_٢٩

   صلح-.     معركة-.    غزوة-.     سرية-

 .... ه٦ سنه  والمشركين المسلمين بين عقد هو_٣٠

  الحديبية صلح-.  المدينة صحيفة-.    الرملة صلح-

   ألداء الهجرة من السادس العام في  مكة إلى الرسول  ذهب_٣١

 قريش  مع التصالح-.     الحج-.    العمرة-



  الحديبية صلح في سنوات.......  مدتها هدنة على االتفاق تم-٣٢

   خمسين-.   عشرين-. عشرة-.   سنة-

   المسلمين من ......  ه٦ عام العمرة ألداء الرسول  مع خرج -٣٣

-٤٠٠٠-.   ٣٠٠٠-.    ٢٠٠٠-.    ١٤٠٠   

 ...... الحديبية صلح  بعد اإلسالم لنشر  الرسول اتجه – ٣٤

   العربية الجزيرة شبه خارج -.     العربية الجزيرة شبه  داخل-

 ....  ملكها ألن للحبشة المسلمون هاجر _٣٥

   فاسد-.      ظالم-.     عادل-

 ......  مثل لإلسالم  يدعوهم العالم لملوك الرسول بعث-٣٦

   الروم ملك هرقل-.     مصر  حاكم المقوقس-

   سبق ما  كل-.       الفرس  ملك كسرى-

 ه....... عام  مكة فتح_ ٣٧

-٧-.      ٨-.   ٩-.     ١٠   

 ....  دون  مكة الرسول دخل- ٣٨

   مساعدة-.    رحمة-.    مودة-.     قتال-

 . الطلقاء فأنتم اذهبوا........ ألهل الرسول  قال- ٣٩

   الطائف-.   مصر -.    المدينة-.     مكة-

 .....  جبل  على  الوداع خطبة الرسول  القى-٤٠

  المروة-.   الصفا-.   عرفات -.   موسى-

 ه....  السنه في ربه  جوار   إلى وسلم  عليه هللا  صلى الرسول انتقل-٤١

-١٣-.   ١٢-.      ١١-.       ١٠   

 .......   مثل السيئة العادات اإلسالم  حارب _٤٢

   الميسر  لعب -.        الخمر شرب -

   سبق  ما كل-.          البنات وأد-

 .... في الناس بين بالمساواة اإلسالم نادى_٤٣

   سبق  ما كل-.     الواجبات-.        الحقوق-

  متفرقة قبائل كانوا أن  بعد........  كلمة اإلسالم وحد-٤٤

   االجانب -       العرب -.      الروم-.     الفرس-

   حقوقهم لهم وحفظ المجتمع  فى...... مكانة ارتفعت-٤٥

   االطفال-.      الرجال-.      المرأة-



 .......  غزوة الرسول  غزوات  اخر-٤٦

 تبوك-.     الخندق-.     أحد-      بدر -
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	الخامس-الابتدائى-مارس الاجابة
	5ب اسئلة
	5ب اجابات
	5ب  15
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	13
	14
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4_5958376016270330500
	الدرس الاول جغرافيا الصف الخامس الابتدائى
	الدرس الاول تاريخ الصف الخامس الابتدائى
	10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	16
	1
	2
	3


	اختار_من_متعدد_جغرافيا_للصف_الخامس_بالإجابة



